
 

Nazwa instytucji =  

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie  

 Dokładny adres =   

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa  

 Data złożenia oferty =  30 czerwca 2020 r. 

Data ważności ogłoszenia =  20 lipca 2020 r. 

Oferowane stanowisko =  młodszy bibliotekarz / bibliotekarz  

Zakres obowiązków =  • opracowanie bibliograficzne zbiorów bibliotecznych w 

formacie MARC 21 

Tryb pracy =  pełen etat (40 godz./tyg.) - umowa o pracę 

Data zatrudnienia =  preferowane zatrudnienie od września 2020 r. 

Proponowane wynagrodzenie =  Wynagrodzenie zasadnicze: 

● młodszy bibliotekarz - 3000 PLN brutto, 

● bibliotekarz – 3250 PLN brutto, 

Wykształcenie =  ● młodszy bibliotekarz / bibliotekarz - wyższe 

magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji 

naukowej lub wyższe magisterskie, 

Dodatkowe wymagania =  
● doświadczenie pracy: 

○ młodszy bibliotekarz – nie wymagane, 

○ bibliotekarz – 6 lat w bibliotece; 

● znajomość standardów opracowania bibliograficznego 

zbiorów, 

● znajomość formatu MARC 21 rekordu 

bibliograficznego oraz kartotek haseł wzorcowych, 

● doświadczenie w zakresie opracowania zbiorów 

bibliotecznych,  

● znajomość zasad w zakresie współkatalogowania w 

ramach Narodowego Uniwersalnego Katalogu 

Centralnego NUKAT, 

● znajomość pracy w zintegrowanych systemach 

bibliotecznych, 

● umiejętność pracy zespołowej jak również 

indywidualnej 

● kreatywność oraz umiejętność samodzielnej 

organizacji pracy 

● komunikatywność,  

● znajomość języka angielskiego, 

Inne wymagania =   

 

Wymagane dokumenty =  ● Curriculum Vitae; 

● list motywacyjny. 

 



Adres kontaktowy =  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu 

motywacyjnego na adres: t.winiarski@uksw.edu.pl. W 

tytule wiadomości prosimy napisać: BIBLIOTEKARZ. 

Uwagi =  W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla 

potrzeb rekrutacji na stanowisko Bibliotekarz. Jednocześnie 

oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym 

mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 

wycofywania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak 

również, że podanie tych danych było dobrowolne”.  

 

Ochrona danych osobowych na UKSW - 

https://uksw.edu.pl/pl/obowiazek-informacyjny 

 

Informujemy, że spotkania rekrutacyjne mogą odbywać się na 

bieżąco przed upływem wskazanego terminu. Zastrzegamy 

sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 

mailto:t.winiarski@uksw.edu.pl
https://uksw.edu.pl/pl/obowiazek-informacyjny

